Ιανουάριος 2018
01_01_2018 Πωλήσεις
Έλληνας, απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών, με σπουδές στην Ελλάδα και
Γερμανία και με πολυετή εμπειρία στις πωλήσεις βιομηχανικού προϊόντος (Β2Β)
ελληνικού βιομηχανικού Ομίλου, εμπειρία από διεθνείς εκθέσεις, γνώσεις αγγλικών
και ιταλικών, δυνατότητα μετακινήσεων επιθυμεί συνεργασία με ελληνική ή και
γερμανική εταιρία στον εμπορικό ή και άλλο τομέα.
02_01_2018 Λογίστρια, Υπάλληλος Γραφείου
Με σπουδές Οικονομικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακή
φοιτήτρια επι πτυχίω του μεταπτυχιακού τίτλου MBA Λογιστική του τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, με γνώσεις υπολογιστή Microsoft Office,
Outlook, ERP συστήματα, δακτυλογράφησης, γνώσεις Αγγλικών επιπέδου
Proficiency, βασικές γνώσεις Γερμανικών και με 3 χρόνια προϋπηρεσία ως
γραμματέας διοίκησης και 1 χρόνο ως βοηθός Λογιστή αναζητά εργασία.
03_01_2018 Νομικά
Δικηγόρος 8ετίας, Ελληνίδα, απόφοιτος γερμανικού σχολείου, με σπουδές τόσο στην
Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία (LL.M., Europäisches Recht), εξειδικευμένη στο
εταιρικό δίκαιο, καθώς και σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και
compliance, με προϋπηρεσία σε δικηγορικές εταιρίες στη Γερμανία και στην Αγγλία σε
θέση project manager, αναζητά απασχόληση σε νομικό τμήμα εταιρίας
εγκατεστημένης στην Αθήνα.
04_01_2018 Γραμματέας
Γραμματέας με πολυετή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρίες (Bosch, Miele) αναζητά
εργασία με πλήρη απασχόληση. Άριστη γνώση Γερμανικής (μητρική γλώσσα) και
Αγγλικής (κάτοχος LOWER). Γνώση υπολογιστών: Microsoft Office, Social media,
Outlook, πρόγραμμα Oracle και συγκεκριμένα Erp Application και SAP.
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05_01_2018 Υπάλληλος γραφείου – Γραμματειακή υποστήριξη – Λογιστήριο – Οικονομικές
υπηρεσίες
Ελληνίδα, με 20ετή πείρα στον τραπεζικό χώρο (χρηματοοικονομικός τομέας –
εργασίες θεματοφυλακής τίτλων εσωτερικού και εξωτερικού, back office) με
πιστοποίηση εκκαθαριστή παραγώγων Χρηματιστηρίου Αθηνών, οργανωτική,
υπεύθυνη, με διάθεση για μάθηση και εξέλιξη, ζητά θέση εργασίας στις παραπάνω
αναφερθείσες υπηρεσίες. Άριστα Γερμανικά (πτυχιούχος γερμανικής γλώσσας και
φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών) και Αγγλικά (Proficiency), βασικές γνώσεις
Ισπανικών.
06_01_2018 Μηχανικός Περιβάλλοντος
Με σπουδές Μηχανικού Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ειδίκευση στην
απορρύπανση μολυσμένων εδαφών με βαρέα μέταλλα, με άριστες γνώσεις
υπολογιστή (windows, office - word, excel, powerpoint, outlook, internet, autocad,
GIS) και αγγλικών επιπέδου C2 και προϋπηρεσία στον Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., στη
Διεύθυνση Νέων Έργων, Τομέας Μελετών Γραμμών Μεταφοράς, Υποτομέας
Περιβαλλοντικών Μελετών, Εμπλοκών & Αναβαθμίσεων Γραμμών Μεταφοράς,
Έλληνας γεννημένος το 1987 αναζητά εργασία.
07_01_2018 Οικονομικά - Λογιστικά
Πτυχιούχος οικονομικών επιστημών , με πολυετή εργασιακή εμπειρία και άριστη
γνώση Γερμανικών και Αγγλικών , αναζητά εργασία μερικής απασχόλησης.
08_01_2018 Εκπαίδευση & Διοίκηση
Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών με εμπειρία στην
Εκπαίδευση και Διοίκηση (Δ/ντής Εκπαίδευσης, Δ/ντής Εσωτερικού Ελέγχου & Δ/ντής
Ανθρώπινου Δυναμικού σε αλυσίδα Super Market) αναζητά εργασία πλήρους
απασχόλησης.
09_01_2018 Business Development - Διεύθυνση Αγορών - Διεύθυνση Πωλήσεων
'Ελληνας με πτυχίο (Ελλάδα) και μεταπτυχιακό (ΗΠΑ) σε Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων, αναζητά εργασία σε Ελλάδα ή εξωτερικό. Εμπειρία 7 ετών σε
management accounting και reporting σε πολυεθνικές, με απευθείας αναφορά σε
Οικονομικούς Διευθυντές. Εμπειρία 13 ετών σε προσωπική (οικογενειακή) εταιρεία με
αντικείμενο την αγορά, αποθήκευση, πώληση και μεταφορά ειδών τροφίμων προς
επιχειρήσεις ho.re.ca (ξενοδοχεία, εστιατόρια, caterings). Επικοινωνιακός, μεθοδικός
με έμφαση στο κτίσιμο ομάδας που θα επικεντρωθεί στην επίτευξη τού στόχου,
ικανός στην εργασία υπό πίεση.
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